
     

    

 

  



     

    

নব্য মরুজিা! 
লাখ ব্কর অবু্ িায়দ রঃ এব্ং লাখ অবু্ মুাম্মাদ অ মাকজদজ 

াজিিাহুল্লা 

 

পূয়ব্ের ও এখনকার ময়র মুরজিায়দর মধ্যকার াদৃলযমূঃ 

 

মুরজিারা জিন ধ্রয়নরঃ 

 

১. যারা ইমান ও ক্বদয়রর ব্যাপায়র ক্বাদাজরযা ও মুিাজযায়দর মি 

আরিা পপান কয়র, 

২. যারা িাজমযায়দর মি ইমায়ন আরিা ও অময় িব্র পপান কয়র 

(য়যমনঃ মানয়ুর পকান আচ্ছালজি নাআ, িায়ক িার কৃিকমে করয়ি ব্াধ্য 

করা ) 

৩. িৃিী পেনী িাব্াজরযা ও ক্বাদাজরযায়দর পেয়ক জিন্নির। এয়দর ব্হু 

পেনীজব্িাগ রয়য় ঃ আঈজনজযা, গাাজনযা, াওব্াজনযা, 

িুমজনযা এব্ং মুজরজযা আিযাজদ। 
 

মুরজিায়দরয়ক মুরজিা ব্া  কারণ িারা অময়ক ইমায়নর পপ য়ন 

পিয় পদ। আরিা লয়ের েে পদজর করা, পপ য়ন পড়া। 
 

ইমান জনয় পযব্ মুরজিা কো ব্য় িারা দআু ধ্রয়নরঃ 

১. চরমপন্থী মুরজিা (অ মুরজিা অ মুিাকাজল্লমুন) 

২. িক্বী মুরজিা (মুরজিাি অ িুক্বাা) 

 

১. অ মুরজিা অ মুিাকাজল্লমুনঃ 

 



     

    

িাম জব্ন ািওান এব্ং িার নুারীরা ব্িঃ ইমান  পটাআ যা 

ন্তয়র িানা য়য়  ও াক্ষ্য পদওা য়য় । িারা ন্তয়রর পকান কািয়ক 

ইমায়নর ন্তিুেি ময়ন করি না। নাঈযুজব্ল্লা, 

 

িারা িাব্ি পয একিন মানু পূণে মুজমন োকয়ব্ এমনজক যজদ প অল্লা 

ও িাাঁর রাু() পক জিলাপ পদ, অল্লার অঈজার জব্রুয়ে যুে 

কয়র, অল্লার লত্রুয়দর মেেন কয়র, মজিদমূ ধ্বং কয়র, কুরঅন ও 

মুজময়দর ম্মান কয়র, কুিিারয়দর ায়ে জমষ্টিাম অচরণ কয়র 

আিযাজদ। 
 

িারা ব্ি পয, এব্  গুনা এব্ং এগুয়া ন্তয়রর ইমানয়ক ক্ষ্জিগ্রস্ত 

কয়র না। 
 

যজদ িায়দর কায়  কুরঅন, ুন্না ব্া আিমা পেয়ক পকান দজ পপল কয়র 

ব্া ি পয এক কাি করয় একিন পাক কাজির য় যা, িয়ব্ 

িারা ব্ি পয এআ কািগুয়ার পপ য়ন ন্তয়রর ম্মজি ব্া জ্ঞান পকানটাআ 

পনআ। 
 

িায়দর ময়ি কুির ওার শুধ্ ুএকটাআ কারণ জ  - জ্ঞিা। অর ইমান 

ব্য়িও একটা জিজনআ জ , জ্ঞান, েোৎ ন্তয়র িাগুি ব্িেন ও 

অল্লায়ক গ্রয়ণর স্বীকৃজি। 
 

ন্তয়রর ম্মজিজ্ঞাপন অর জ্ঞান জক একআ ব্স্ত জক না এআ ব্যাপায়র িায়দর 

মায়ে মিয়িদ রয়য় । িায়দর পদা ইমায়নর ংজ্ঞা িঘনযিম ওা 

য়েও ব্হু মরুজিা অ মুিাকাজল্লমুনা (চরমপন্থী মরুজিা) এয়ক গ্রণ 

কয়র। 



     

    

 

াািয়দর ময়ধ্য য়নয়কআ (ওাজক আব্নু িাররা, অমাদ আব্ন 

াম্বা, অজব্ অব্াআদ ও নযানযরা) মরুজিা অ মুিাকাজল্লময়ুনর ধ্ারা 

ইমায়নর এধ্রয়নর ংজ্ঞা প্রদানকারীয়দরয়ক কাজির জয়য়ব্ গণয করয়িন। 
 

এআ অয়মগণ ব্য়য় ন পয, কুরঅয়নর িাযময়ি লিান কাজির। 

লিায়নর কুির িার ঔেয়িযর কারয়ণ, অদময়ক জিদা করয়ি স্বীকৃজি 

িানায়নার কারয়ণ। এিয়নয ন পয প অল্লার ব্াণীয়ক স্বীকার কয়রয় । 

জিরাঈন ও িার পায়কয়দর ব্যাপায়রও একআ কো প্রয়যািয। অল্লা 

ব্য়নঃ 

 

“িারা নযা ও ংকার কয়র জনদলেনাব্ীয়ক প্রিযাখযান কর, যজদও 

িায়দর ন্তর এগুয়া িয ব্য় জব্শ্বা কয়রজ । িএব্ পদখুন, 

নেেকারীয়দর পজরণাম পকমন য়জ ? ” 

[২৭:১৪] 

 

জিরাঈনয়ক মুা (অাআজ াাম) ব্য়য় নঃ 

 

“িুজম িান পয, অমান ও যমীয়নর পানকিোআ এব্ জনদলেনাব্ী 

প্রিযক্ষ্ প্রমাণস্বরূপ নাজয কয়রয় ন।” 

[১৭:১০২] 

 

িয নব্ী মুা (অ) জিরাঈনয়ক পয কোজট ব্য়ন িা প্রমাণ কয়র পদ 

পয জিরাঈন অল্লার অাি ম্পয়কে জ্ঞাি জ  জকন্ত িবু্ও প ব্োয়পক্ষ্া 

একয়রাখা ও ীমা জিক্রমকারীয়দর একিন জ । িার কুজি 

ময়নাব্ানাআ এর কারণ, জ্ঞায়নর স্বল্পিা ন। 
 



     

    

অল্লা ব্য়নঃ 

 

“জিরাঈন িার পদয়ল ঈেি য়জ  এব্ং প পদলব্াীয়ক জব্জিন্ন দয় 

জব্িি কয়র িায়দর একজট দয়ক দূব্ে কয়র জদয়জ । প িায়দর পুত্র-

ন্তানয়দরয়ক িযা করি এব্ং নারীয়দরয়ক িীজব্ি রাখি। জনশ্চ প জ  

নেে ৃজষ্টকারী।” 

[২৮:৪] 

 

আহুজদয়দর পক্ষ্য়ত্রও একআ কো প্রয়যািয। অল্লা িায়দর ব্যাপায়র ব্য়নঃ 

 

“অজম যায়দরয়ক জকিাব্ দান কয়রজ , িারা িায়ক পচয়ন, পযমন কয়র পচয়ন 

জনয়িয়দর পুত্রয়দরয়ক। অর জনশ্চআ িায়দর একজট ম্প্রদা পিয়ন শুয়ন 

িযয়ক পগাপন কয়র।” 

[২:১৪৬] 

 

এব্ং মুলজরকয়দর পক্ষ্য়ত্রঃ 

 

“িারা অপনায়ক জমেযা প্রজিপন্ন কয়র না, ব্রং িায়মরা অল্লার 

জনদলেনাব্ীয়ক স্বীকার কয়র।” 

[৬:৩৩] 

 

২. মুরজিা অ িুক্বাাঃ 

 

মুরজিা অ িুক্বাা  িারা যারা ব্য় পয ইমান য়চ্ছ ন্তয়রর স্বীকৃজি 

ও জিহ্বার ঈচ্চারণ। িারা অময়ক ইমায়নর ন্তিুেি ব্য় ময়ন কয়র না। 

মুরজিা অ িুক্বাারা কুিায়ি িক্বী ও অয়ব্দ জয়য়ব্ পজরজচি জ । 
 



     

    

িারা স্বীকার করয়িা পয ইমায়নর লাাদাি ব্াণী ঈচ্চারন করা ব্যিীি পকান 

ব্যজি মুজম য়ি পায়র না, জকন্তু িাম জব্ন ািওান ময়ন করি পয 

এআ াক্ষ্যদান  াড়াও মানু মুজম য়ি পায়র। মরুজিা অ িুক্বাা 

লিান, জিরাঈন ও নযানয কায়িরয়দর ব্যাপায়র জব্শ্বা করয়িা পয, িারা 

ন্তয়র িানি পয নব্ীগণ িয প্রচার করয় ন। 

জকন্ত মুরজিা অ িুক্বাা স্বীকার করয়িা না পয অম ইমায়নর 

ন্তিুেি। এয়ক্ষ্য়ত্র িায়দর িকে িাম জব্ন ািওায়নর মিআ াড়। 

অময়র কারয়ণ ইমায়নর হ্রা বৃ্জে ঘয়ট - মুরজিা অ িকু্বাা এটা 

স্বীকার করয়িা। মরুজিা অ িুক্বাা জব্শ্বা করয়িা পয, ক অাি 

ব্িীণে ব্ার অয়গ ইমায়নর ব্ৃজে ঘটয়িা। 
 

কারণ যখনআ অল্লা একটা নিুন অাি ব্িীণে করয়িন িখন এআ 

অািয়ক স্বীকৃজিদান (িাদীক) পূয়ব্ের অািগুয়ার প্রজি অনীি 

ইমায়নর ায়ে জমজি য় ইমানয়ক ব্ৃজে করয়িা। 
 

জকন্ত কুরঅন নাজয মূ্পণে য় যাব্ার পর ইমায়নর বৃ্জেও ব্ন্ধ য় 

পগয় । মূ্পণে কুরঅন নাজয ওার পরব্িেী ময়র পক্ষ্য়ত্র িারা ব্ি 

পয ক মুজয়মর ইমান একআ মান। প্রেম যামানার অবু্ ব্কর ব্া 

ঈমার রাজদঃ পদর ইমান এব্ং াজ্জাি জব্ন আঈুি, অবু্ মুজম অ 

পখারাাজনর মি ব্াধ্য পায়কর ইমান একআ মান। 
 

অমায়দর ময় আরিাঃ 

 

অমায়দর ময় াধ্ারণ মুজম এব্ং আায়মর িয়নয কাি কয়র যাওা 

দাইয়দর মায়ে আরিা ব্যাপকিায়ব্ জব্স্তৃি। 



     

    

াধ্ারণ মুজময়দর আরিার জব্জট ুপজরজচি; ইমান ন্তয়র োয়ক, িারা 

িায়দর অময়র ঈপর গুরুত্ব পদ না ব্রং পদয়র ঙ্গ প্রিযয়ঙ্গর অময়ক 

খাট ও ব্য়া কয়র এব্ং ব্য় পয ন্তয়রর ইমান ও পজরশুে জনযািআ 

ব্য়চয় ব্ড় ব্যাপার। 

ক্ষ্ণী পয, ব্িেমায়ন আায়মর িয়নয যারা কাি কয়রন পব্ দাইয়দর 

আরিা ইমায়নর ংজ্ঞায়ি ন। িারা ইমায়নর খুব্ ুন্দর ংজ্ঞা জদয়ি 

িায়নন। িারা ব্য়ন, ইমান য়চ্ছ জিহ্বার ঈচ্চারণ, ন্তয়রর জব্শ্বা ও ঙ্গ 

প্রিযয়ঙ্গর অম। িারা অয়রা ব্য়ন, কো ও কয়মের দ্বারা ইমান গজিি। 

অু ুন্না ওা িামাঅর দৃজষ্টয়ি এজটআ ইমায়নর প্রকৃি ংজ্ঞা। 

জকন্ত যখনআ এআ ংজ্ঞায়ক ব্াস্তব্ িীব্য়ন প্রয়াগ করার জব্জট অয়, 

জব্য়ল কয়র পব্ জব্ যা ইমানয়ক ধ্বং কয়র পদ, িখন স্পষ্টিায়ব্ 

বু্ো যা পয িারা অর ংজ্ঞায়ক মানয় ন না। 

িায়দর জধ্কাংলআ ব্য়ন পয ইমান িা কায়ির দ্বারা বৃ্জে পা এব্ং 

খারাপ কায়ির দ্বারা হ্রা পা; জিক পযমনজট অু ুন্না ব্য় োয়ক। 
 

জকন্তু ইমান জব্ধ্বংী গুনাগুয়া িায়দর দৃজষ্টয়ি শুধ্ ুইমানয়ক কজময় পদ, 

কখয়নাআ ইমানয়ক জব্নষ্ট কয়র না শুধ্ ুএকটা পক্ষ্ত্র ব্যিীি। অর িা  

স্বীকৃজি িানায়না, আজিা েব্া ন্তয়রর জব্শ্বা, এব্ার গুনা ব্া 

অম যিআ ব্ড় ঈক না পকন। িারা ব্য়, যজদও রাু() ব্য়য় নঃ 

 

“ইমায়নর ত্তরজটর জধ্ক লাখা অয় । ব্য়চয় ঈত্তম লাখা  া আাা 

আল্লাল্লার স্বীকৃি পদা এব্ং জনম্নিম লাখা  রাস্তা পেয়ক ক্ষ্জিকর ব্স্ত 

রায়না। জ্জা ইমায়নর ংল। ” 

[মুজম] 

 



     

    

ইমায়নর ক লাখা মান ন। া আাা আল্লাল্লা এর লাখা কখয়নাআ 

জ্জা ব্া রাস্তা পেয়ক ক্ষ্জিকর ব্স্তু রায়নার মান ন। 
 

এধ্রয়নর জক ু লাখার নুপজিজি ইমানয়ক কজময় জদয়ি পায়র, পযমন 

জ্জা। অর জক ু লাখার নুপজিজি ইমানয়ক জব্নষ্ট কয়র পদ। পযমন া 

আাা আল্লাল্লার স্বীকৃজি দায়নর নুপজিজি। 

খাওাজরি ও িায়দর নুারী চরমপন্থী িাকজিজর দয়র পায়করা এআ 

লাখার পয পকান একজটর নপুজিজিয়ক ইমান জব্নষ্টকারী জয়য়ব্ গণয 

কয়র। 
 

পরপয়ক্ষ্, নব্য মুরজিারা ব্য় পয, ক লাখার নুপজিজি োকয়ও 

একিয়নর ইমান শুধ্ ুহ্রা পা মাত্র। 
 

িারা এআ লাখারগুয়ার পকানজটর নুপজিজিয়কআ ইমান জব্ধ্বংী ময়ন 

কয়র না, শুধ্ুমাত্র ‘আজিা ও িহুুদ’ ব্া জব্শ্বায়র পক্ষ্ত্র  াড়া। 

খাওাজরি ও নব্য মুরজিা ঈিয়আ ব্াড়াব্াজড় অর  াড়া াজড়র কারয়ণ 

পগামরাীর ঈপর অয় । 

ইমান ও কুির ম্পয়কে অু ুন্নার ব্িানঃ 

 

িয পয়ের পায়করা, নািািপ্রাপ্ত জিরকার দযরা এব্ং িায়িা অ 

মানুরার ন্তিুেিরা ইমান ও কুিয়রর ব্যাপায়র মধ্যমপন্থার নুারী। 
 

প্রেমি, িায়দর ময়ি ইমায়নর জক ু লাখার নুপজিজি ইমানয়ক দূব্ে কয়র 

পদ জকন্তু পুয়রাপুজর নষ্ট কয়র না। এমন লাখাগুয়ার দুজট িাগ অয় - 

পয লাখাগুয়া ইমায়নর পূণেিার িয়নয মুস্তাাব্ 

পয লাখাগুয়া ইমায়নর পূণেিার িয়নয ওাজিব্ 



     

    

জদ্বিীি, জক ু লাখা অয়  যার নুপজিজি ইমানয়ক পুয়রাপুজর জব্নষ্ট কয়র 

পদ। 

ুিরাং, অু ুন্না ওা িামাঅর দৃজষ্টয়ি ইমায়নর লাখাগুয়া পমাট 

জিন ধ্রয়নরঃ 

পয লাখাগুয়া ইমায়নর পূণেিার িয়নয মুস্তাাব্, 

পয লাখাগুয়া ইমায়নর পূণেিার িয়নয ওাজিব্ এব্ং 

পয লাখাগুয়া  াড়া ইমান জব্নষ্ট ও ধ্বং য় যা। 
 

অু ুন্নার পায়করা পকান অময়ক কুরঅন ব্া ুন্নার দজ 

ব্যিীি এআ জিন পেজণর পকান পেজণয়িআ ন্তিুেি কয়রন না। 
 

“ িুজম পজব্ত্র! অমরা পকান জক ুআ িাজন না, িয়ব্ িুজম যা অমাজদগয়ক 

জলজখয়  (য়গুয়া ব্যিীি) জনশ্চ িুজমআ প্রকৃি জ্ঞানম্পন্ন, 

পকমিওাা। ” 

[২:৩২] 

 

নব্য মুরজিায়দর ায়ে ইমান ও কুিয়রর ধ্ারণা ব্য়চয় জম পাওা যা 

ব্াগদায়দর মুজরজযা মরুজিায়দর। 
 

মুজরজযারা জব্লর জব্ন গাআযা অ মুজরজ এর নুারী। প ব্ি পয, 

ইমান য়চ্ছ ন্তয়রর স্বীকৃজি ও জিহ্বার ঈচ্চারয়ণর মন্ব, অর কুির  

স্বীকার করা ও প্রিযাখান করা। িাআ িারা ব্ি পয পকান মূজিের াময়ন 

জিদা করা কুির ন, কুিয়রর জচহ্ন মাত্র। 
 



     

    

নব্য মুরজিারা পকান অময়কআ আাম জব্নষ্টকারী ময়ন কয়র না। িারা 

ব্য় পয এর পপ য়ন আজিা, িুহুদ ব্া দৃঢ় জব্শ্বা োকয়ি য়ব্। িায়দর 

ময়ি এজটআ  কুির। 
 

অল্লায়ক জিলাপ পদা, মূজিের াময়ন জিদা পদা, অল্লার মূ্পণে 

অআন োকব্ার পরও নিুন কয়র অআন প্রণন করা, অল্লার দ্বীনয়ক 

জনয় িাট্টা করা - এব্ কায়ির পকানটাআ কুির ন জকন্তু এআ কািগুয়ার 

মাধ্যয়ম ব্ুো যা না পয কাি ম্পাদনকারী ব্যজি িার কুিরী কায়ি জব্শ্বা 

কয়র। 
 

কুির পিা  িার জব্শ্বা, িার স্বীকৃজি েব্া িার আজিা 

(কািজট স্বং ন)। 
 

এিায়ব্ নব্য মুরজিারা মুজময়দর িয়নয িাব্ এক ক্ষ্জির দরিা খুয় 

জদয়য় । ব্হু কাজির, নাজস্তক, মুনাজিক এব্ং জযজন্দক অল্লার দ্বীনয়ক 

অরাময় অক্রমণ করয় । নব্য মুরজিারা িাগুি ও মুরিাদয়দর পয়ক্ষ্ 

যুজি দাাঁড় করা। 
 

িারা িাগুি ও মুরিাদয়দর পক্ষ্ জনয় ব্য় পয িাগুিরা কখনআ ন্তর 

জদয় এব্ ব্যাপায়র িায়ব্জন। িাআ পদখা যা িাগুিরা জনয়িয়দর ব্াাঁচায়ি 

এআমস্ত নব্য মুরজিায়দর মি নুগি সনয খুব্ কমআ পপয়য় । 
 

এিয়নযআ াািয়দর য়নয়ক আরিা ম্পয়কে ব্য়য় নঃ 

 

এআ ধ্মে রািায়দর খুজল কয়র। 
 



     

    

য়নয়ক ব্য়য় নঃ অমরা মুরজিায়দর জিিনায়ক খাওাজরিয়দর জিিনা 

য়পক্ষ্া পব্জল ি কজর। িারা ব্য়িন পয খাওাজরিরা মরুজিায়দর পচয় 

কম খারাপ এব্ং এটা অয়আ িয। 
 

পকননা খাওাজরিয়দর চরমপন্থার প্রােজমক কারণ  অল্লার জনধ্োজরি 

ীমার প্রজি িায়দর পিদী ময়নািাব্। 
 

অর মুরজিায়দর িজরকা মুজময়দরয়ক অল্লার ীমায়রখা ঙ্ঘয়নর 

িয়নয ঈৎাজি কয়র, অল্লার হুকুম মানয করয়ি পলখা এব্ং কায়ির 

মুলজরকয়দর িয়নয িায়দর খারাপ কািয়ক পািা কয়র জদয় জরদ্দার পেয়ক 

ঈন্মুি কয়র পদ। 


